
Inčukalna novada domes sēde 2019.gada 21.augustā 

plkst.14.00. Vangažos, Meža ielā 1 

 

Darba kārtība:  

I.Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītie jautājumi 

(ziņo J.Bunkus). 

1. Par finansiālu atbalstu personai. 

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu par personas privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumu. 

8. Par finansiālo atbalstu biedrībai.  

 

II.Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā izskatītie 

jautājumi (ziņo I.Bernats). 

9. Par  Inčukalna novada domes 2019.gada 22.maija lēmuma Nr.8-12.§. 

grozīšanu. 

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

11. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai. 

12. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai. 

13. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

14. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu. 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu piešķiršanu. 

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu piešķiršanu. 

18. Par adreses piešķiršanu. 

19. Par adreses piešķiršanu. 

20. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

21. Par adreses maiņu. 

22. Par paredzētās darbības akceptēšanu. 

 

III.Komunālo jautājumu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Cīrulnieks). 

23. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

24. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

25. Par personu iesniegumu izskatīšanu. 

26. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

27. Par personas iesnieguma izskatīšanu. 

28. Par dzīvokļa, kas atrodas “Kārļzemieki “1A, Krustiņos, Inčukalna novadā, īres 

līgumu. 

29. Par Inčukalna novada domes 2018.gada 19.septembra lēmuma atcelšanu. 



 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi (ziņo A.Nalivaiko). 

30. Par Inčukalna novada pašvaldības Vangažu vidusskolas sporta stadiona 

Iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu. 

31. Par Vangažu vidusskolas sporta stadiona maksas pakalpojuma cenrāža 

apstiprināšanu 

32. Par Vangažu vidusskolas iesnieguma izskatīšanu 

33. Par dalības maksas apstiprināšanu  

34. Par telpu nomas līgumu noslēgšanu ar personu. 

35. Par telpas nomas līguma noslēgšanu ar personu. 

36. Par Inčukalna novada domes 2019.gada 17.aprīļa saistošo noteikumu 

Nr.3/2019 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

Inčukalna novadā” precizēšanu. 

37. Par ziedojuma pieņemšanu. 

38. Par nekustamā īpašuma, dzīvokļa, kas atrodas Vidzemes ielā 13-22, Vangažos, 

Inčukalna novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 

39. Par zemes iegūšanu īpašumā nepilsonim. 

40. Par zemes iegūšanu īpašumā nepilsonim. 

41. Par Inčukalna novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu. 

 

Izpilddirektora p.i. J.Jakubovska atskaite 

Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                          A.Nalivaiko 


